TL HUB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
TL HUB jest firmą doradczą, prawną oraz kadrowo-księgową założoną przez doświadczonych profesjonalistów,
którzy po latach praktyki zdobywanej w renomowanych międzynarodowych firmach doradczych postanowili
wprowadzić w życie swój pomysł na bycie wiarygodnym i profesjonalnym partnerem biznesowym dla swoich
obecnych i przyszłych Klientów. W chwili obecnej poszukujemy dla tej firmy osób na stanowisko:
KSIĘGOWY / KSIĘGOWA
Miejsce pracy: POZNAŃ
Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało:
•
•
•
•
•
•
•
•

przygotowywanie deklaracji podatkowych;
potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami;
udział w przygotowywaniu raportów i sprawozdań finansowych pod nadzorem przełożonego;
dekretowanie i księgowanie dokumentów;
współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS);
księgowanie wyciągów bankowych;
weryfikacja dokumentów pod względem rachunkowym i podatkowym;
podstawowa obsługa klienta oraz udzielanie wyjaśnień.

Nasze główne wymagania to:
•
•
•
•
•
•

dobra znajomość programu Comarch ERP Optima (warunek konieczny);
dobra znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych;
dobra znajomość MS Excel;
komunikatywność;
dobra organizacja pracy;
zdolności analityczne.

Oferujemy:
•
•
•
•

możliwość podjęcia pracy od zaraz;
możliwość rozwoju i pogłębiania wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów;
umowę o pracę/współpracę,
wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres biuro@tlhub.pl z dopiskiem: „stanowisko:
księgowy/księgowa”
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez TL HUB sp. z o o. z siedzibą w Poznaniu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.
Administratorem danych osobowych jest TL HUB sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-626), ul. Szelągowska 24 („TL HUB”). Podanie danych jest dobrowolne.
Dane są wykorzystywane w celu prowadzenia procesu rekrutacji przez TL HUB, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Osoba aplikująca jest
uprawniona do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są do czasu cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu. Osobie aplikującej przysługuje prawo skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji osoba aplikująca może uzyskać kontaktując się z TL HUB: biuro@tlhub.pl.
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